




h) i form af udlodning at støtte alment velgørende og almennyttige formål i Odense og

Region Syddanmark med hovedvægten på nordatlantiske formål de i pkt. 2.1 nævnte

almennyttige formål.
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Fondens virke kan udøves gennem et eller flere helt eller delvist ejede selskaber. 

Kapital 

Fondens kapital består ved stiftelsen af en grundkapital på kr. 300.000. 

Bestyrelse 

Fondens øverste myndighed er bestyrelsen bestående af S-7 medlemmer, sammensat 

som følger: 

2 medlemmer udpeget af Odense Byråd. 

2 medlemmer udpeget af bestyrelsen for Det Grønlandske Hus i Odense. 

1 medlem udpeget af brugerrådet, det udpegede medlem skal være valgt ind i brugerrådet 

jf. pkt. 4.3. 

Bestyrelsen kan supplere sig med yderligere 2 medlemmer, som komplementerer besty

relsens kompetencer, herunder vedrørende organisation, økonomi og finansiering samt 

drift af fast ejendom. 

De under pkt 4 1 1 nævnte bestyrlsesesmedlemmer udpeges for en periode af 4 år, der 
følger den kommunale valgperiode Du under pkt. 4 1 2 nævnte bestyrelsesmedlemmer 
udpeges for en 4-årig periode to år forskudt ift medlemmPrne I pkt 4 1 1 De under pkt 4 1 
og 4 1 4 anførte bestyrelsesmedlemmer udpeges for en 2 år,g periode 
Bestyrelsesmedlemmerne kan genudpeges. 

Brugerrådet består af en repræsentant fra henholdsvis de færøske, grønlandske og island

ske foreninger, der bruger Nordatlantisk Hus samt en medarbejder fra Det 

Grønlandske Hus, der dog ikke kan vælges til bestyrelsen, jf. 4.1.3. 

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand for 1 år ad gangen. 
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4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

4.9 

Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid træde ud af bestyrelsen. 

Et bestyrelsesmedlem skal udtræde, såfremt medlemmet er dømt for en strafbar handling 
eller er under konkurs. 

Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig 
til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen. 

Et bestyrelsesmedlem, som på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse 
har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, eller som har 

vist sig klart uegnet, skal udtræde af bestyrelsen. 

Ved et bestyrelsesmedlems afgang udpeges et nyt medlem i overensstemmelse med pkt. 
4.1, jf. pkt. 4.2, for den resterende periode jævnfør. 












